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Ελλάδα-Φάρσαλα: Λειτουργία  σταθμού επεξεργασίας λυμάτων 

2017/S 199-410259 

 
Προκήρυξη σύμβασης – υπηρεσίες κοινής ωφέλειας 

 

 
Υπηρεσίες 

 

 
Οδηγία  2014/25/ΕΕ 

Τμήμα I: Αναθέτων φορέας 

I.1)  Επωνυμία και διευθύνσεις 

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Φαρσάλων 

Αχιλλέως  8 

Φάρσαλα 

403 00 

ΕΛΛΑΔΑ 

Αρμόδιος  για πληροφορίες: Παντελής  Παπακώστας 

Τηλέφωνο:  +30 2491025104 

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: deyafars@gmail.com 

Φαξ:  +30 2491025784 

Κωδικός  NUTS: EL612 

Διεύθυνση(-εις) στο  διαδίκτυο: 

Γενική διεύθυνση: www.deyafarsalon.gr 
 

I.2)  Από κοινού διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης 
 

I.3)  Επικοινωνία 

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα  για απεριόριστη, πλήρη, άμεση  και δωρεάν πρόσβαση στη 

διεύθυνση: www.deyafarsalon.gr 

Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από  η προαναφερθείσα διεύθυνση 

Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά  στη διεύθυνση: 

www.promitheus.gov.gr 
 

I.6)  Κύρια δραστηριότητα 

Ύδρευση 
 

Τμήμα II: Αντικείμενο 

II.1) Εύρος της σύμβασης 
 

II.1.1)  Τίτλος: 

Λειτουργία και συντήρηση Μονάδας Επεξεργασίας Λυμάτων Δήμου Φαρσάλων. 

II.1.2)  Κωδικός  κύριου  λεξιλογίου CPV 

90481000 
 

II.1.3)  Είδος  σύμβασης 

Υπηρεσίες 
 

II.1.4)  Σύντομη  περιγραφή: 

Η συνεχής λειτουργία και συντήρηση της Μονάδας Επεξεργασίας Λυμάτων του Δήμου Φαρσάλων 
 

II.1.5)  Εκτιμώμενη συνολική αξία 

http://ted.europa.eu/TED
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED%3ANOTICE%3A410259-2017%3ATEXT%3AEL%3AHTML
mailto:deyafars@gmail.com
http://www.deyafarsalon.gr/
http://www.deyafarsalon.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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Αξία χωρίς  ΦΠΑ: 864 000.00 EUR 

II.1.6)  Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα 

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι 
 

II.2) Περιγραφή 
 

II.2.1)  Τίτλος: 
 

II.2.2)  Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV 

90481000 
 

II.2.3)  Τόπος εκτέλεσης 

Κωδικός  NUTS: EL612 

Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης: 

Ο χώρος εγκατάστασης της μονάδας στην ΤΚ Φαρσάλων. 

II.2.4)  Περιγραφή της σύμβασης: 

Η παροχή υπηρεσιών για σαράντα οκτώ (48) μήνες με δικαίωμα  προαίρεσης επιπλέον είκοσι τεσσάρων (24) 

μηνών  από  την υπογραφή της σύμβασης της λειτουργίας  και συντήρησης της μονάδας επεξεργασίας λυμάτων 

του Δήμου Φαρσάλων. Η συνεχής λειτουργία και συντήρηση της ΜΕΛ Φαρσάλων (επί 24ώρου βάσεως, 7 

ημέρες  την εβδομάδα), με τον πλέον αποδοτικό τρόπο και σε υψηλό  επίπεδο ασφαλείας για το προσωπικό και 

της μονάδας. Οι αποδόσεις της επεξεργασίας και η ποιότητα της εκροής  θα πρέπει να συμμορφώνονται με τα 

απαιτούμενα όρια που ορίζονται από  την μελέτη. Η συντήρηση της ΜΕΛ Φαρσάλων με καθημερινή  παρουσία, 

επιτόπου του έργου,  κλιμακίου συντήρησης του αναδόχου επανδρωμένου με εκπαιδευμένο και έμπειρο 

επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό, το οποίο θα έχει την ευθύνη  εκτέλεσης  εργασιών προγραμματισμένης, 

προληπτικής και έκτακτης συντήρησης και επισκευών των εγκαταστάσεων, του ηλεκτρομηχανολογικού 

εξοπλισμού και παρακολούθησης της εύρυθμης λειτουργίας  του ως άνω εξοπλισμού,σύμφωνα με τους όρους 

και προϋποθέσεις που καθορίζονται στην μελέτη. 

II.2.5)  Κριτήρια ανάθεσης 

Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης 
 

II.2.6)  Εκτιμώμενη αξία 

Αξία χωρίς  ΦΠΑ: 864 000.00 EUR 
 

II.2.7)  Διάρκεια  σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών 

Διάρκεια σε μήνες: 48 

Η παρούσα σύμβαση υπόκειται  σε παράταση: όχι 
 

II.2.10)  Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές 

Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές  προσφορές: όχι 
 

II.2.11)  Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης 

Δικαιώματα  προαίρεσης: ναι 

Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης: 

Δικαίωμα προαίρεσης για επιπλέον είκοσι τέσσερις  (24) μήνες από  την ημερομηνία λήξης της σύμβασης. 

II.2.12)  Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους 

II.2.13)  Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από  τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 

όχι 
 

II.2.14)  Συμπληρωματικές πληροφορίες 
 

Τμήμα III: Νομικές,  οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες 

http://ted.europa.eu/TED
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III.1) Προϋποθέσεις συμμετοχής 
 

III.1.1) Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την 

εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο 

Κατάλογος  και σύντομη  περιγραφή των όρων: 

Οι οικονομικοί φορείς  που συμμετέχουν στη διαδικασία  σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν 

επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο των προς παροχή υπηρεσιών, ήτοι λειτουργία 

εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων, και επομένως να διαθέτουν πιστοποιητικό εγγραφής σε επαγγελματικό 

ή εμπορικό μητρώο σχετικό με την άσκηση  της δραστηριότητας που απαιτείται για την εκτέλεση του φυσικού 

αντικειμένου της παρούσας. 

III.1.2) Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

Κατάλογος  και σύντομη  περιγραφή των κριτηρίων επιλογής: 

Όσον αφορά  την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία  σύναψης σύμβασης, 

οι οικονομικοί φορείς  απαιτείται 

α) Δήλωση  περί του συνολικού  ύψους του κύκλου εργασιών κατά τις τρεις προηγούμενες, του έτους του 

διαγωνισμού, οικονομικές  χρήσεις ετών 2014 — 2016. 

Σε περίπτωση που ο διαγωνιζόμενος δραστηριοποιείται για χρονικό  διάστημα  μικρότερο των τριών (3) 

διαχειριστικών χρήσεων, τότε η παραπάνω υπεύθυνη δήλωση θα αφορά  για όσες  διαχειριστικές  χρήσεις 

δραστηριοποιείται ο υποψήφιος ανάδοχος. 

Ο διαγωνιζόμενος θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να έχει μέσο όρο κύκλο εργασιών κατά τις τελευταίες 

ως άνω τρεις διαχειριστικές  χρήσεις μεγαλύτερο από  ή ίσο με ποσοστό 100 % επί του προϋπολογισμού της 

δημοπρατούμενης σύμβασης (χωρίς  Φ.Π.Α.) 

β) Δήλωση  περί του συνολικού  ύψους του κύκλου εργασιών που αφορά  ειδικότερα το αντικείμενο της 

λειτουργίας  εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων κατά τις τρεις προηγούμενες, του έτους του διαγωνισμού, 

οικονομικές  χρήσεις ετών 2014 — 2016. 

Σε περίπτωση που ο διαγωνιζόμενος δραστηριοποιείται για χρονικό  διάστημα  μικρότερο των τριών (3) 

διαχειριστικών χρήσεων, τότε η παραπάνω υπεύθυνη δήλωση θα αφορά  για όσες  διαχειριστικές  χρήσεις 

δραστηριοποιείται ο υποψήφιος ανάδοχος. 

Ο διαγωνιζόμενος θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να έχει μέσο όρο κύκλο εργασιών ειδικότερα στο 

αντικείμενο κατά τις τελευταίες ως άνω τρεις διαχειριστικές  χρήσεις μεγαλύτερο από  ή ίσο με ποσοστό 25 % επί 

του προϋπολογισμού της δημοπρατούμενης σύμβασης (χωρίς  Φ.Π.Α.). 

III.1.3) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Κατάλογος  και σύντομη  περιγραφή των κριτηρίων επιλογής: 

Όσον αφορά  στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία  σύναψης σύμβασης, οι 

οικονομικοί φορείς  απαιτείται: 

α) Κατά τη διάρκεια των τελευταίων  δέκα (10) ετών, ήτοι τη χρονική περίοδο 2006 — 2016 να έχει αναλάβει 

(εκτελέσει) τη λειτουργία και συντήρηση τουλάχιστον τρία (3) εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων και 

βοθρολυμάτων του ευρύτερου δημοσίου τομέα (Δήμοι, Δ.Ε.Υ.Α., κλπ.),  έκαστη για τουλάχιστον δώδεκα (12) 

μήνες συνεχόμενης λειτουργίας, δυναμικότητας τουλάχιστον 15.000 Ι.Κ. Η απαίτηση όσον αφορά  στη χρονική 

διάρκεια της λειτουργίας  και συντήρησης των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων και βοθρολυμάτων 

θα πρέπει να τηρείται μη συμπεριλαμβανομένης τυχόν δοκιμαστικής  λειτουργίας  αυτών  κατά την εκτέλεση 

σύμβασης κατασκευής έργου. 

β) Κατά τη διάρκεια των τελευταίων  δέκα (10) ετών, ήτοι τη χρονική περίοδο 2006 — 2016 να έχει αναλάβει 

(εκτελέσει) τη λειτουργία και συντήρηση εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων και βοθρολυμάτων του ευρύτερου 

δημοσίου τομέα (Δήμοι, Δ.Ε.Υ.Α., κλπ.),  δυναμικότητας τουλάχιστον 15.000 Ι.Κ. για τουλάχιστον σαράντα οκτώ 

(48) μήνες συνεχόμενης λειτουργίας  ή μη, όση δηλαδή  και η διάρκεια εκτέλεσης  της παρούσας διακήρυξης. Στην 

http://ted.europa.eu/TED
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περίοδο των σαράντα οκτώ (48) μηνών  δεν περιλαμβάνεται τυχόν δοκιμαστική λειτουργία κατά την εκτέλεση 

σύμβασης κατασκευής έργου. 

γ) Ο διαγωνιζόμενος να διαθέτει ή να συνεργάζεται, με βιομηχανία επισκευής — κατασκευής σωληνώσεων, 

συσκευών και μηχανημάτων για έργα επεξεργασίας λυμάτων και αποβλήτων. Η ικανότητα αυτή του 

διαγωνιζόμενου θα πρέπει να επαληθεύεται από  τους κωδικούς αριθμούς δραστηριότητας (ΚΑΔ) που τηρούνται 

από  το επιμελητήριο στο οποίο ανήκει αυτός  ή η συνεργαζόμενη εταιρεία και την αντίστοιχη  άδεια λειτουργίας. 

δ) Να διαθέτει το απαραίτητο προσωπικό για τη λειτουργία του έργου  και να μπορεί να διαθέσει  τουλάχιστον το 

παρακάτω στελεχιακό  δυναμικό  που θα είναι υπεύθυνο για την επίβλεψη της λειτουργίας  και συντήρησης και θα 

διαθέτει την κατάλληλη εμπειρία  σε λειτουργία και συντήρηση μονάδων επεξεργασίας λυμάτων, η οποία θα 

αποδεικνύεται από  κατάλληλες  βεβαιώσεις των αρμόδιων φορέων και ειδικότερα: 

— Χημικό Μηχανικό με τουλάχιστον πενταετή εμπειρία  σε λειτουργία και συντήρηση εγκαταστάσεων 

επεξεργασίας λυμάτων & βοθρολυμάτων, δυναμικότητας τουλάχιστον 15.000 Ι.Π.. 

— Μηχανολόγο Μηχανικό Π.Ε. ή Τ.Ε. με τουλάχιστον πενταετή εμπειρία  σε λειτουργία και συντήρηση 

εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων & βοθρολυμάτων, δυναμικότητας τουλάχιστον 15.000 Ι.Π.. 

— Ηλεκτρολόγο Μηχανικό ή Ηλεκτρολόγο Τ.Ε με τουλάχιστον πενταετή εμπειρία  σε λειτουργία και συντήρηση 

εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων & βοθρολυμάτων, δυναμικότητας τουλάχιστον 15.000 Ι.Π. ή Τεχνικού 

αυτοματισμών με εξειδίκευση στην υλοποίηση έργων αυτοματοποίησης (δίκτυα, PLC, SCADA) σε εγκαταστάσεις 

επεξεργασίας λυμάτων & βοθρολυμάτων δυναμικότητας τουλάχιστον 15.000 Ι.Π. με αντίστοιχη  πενταετή εμπειρία. 

— Ηλεκτροτεχνίτη  με τουλάχιστον διετή εμπειρία  σε λειτουργία και συντήρηση εγκαταστάσεων επεξεργασίας 

λυμάτων & βοθρολυμάτων, δυναμικότητας τουλάχιστον 15.000 Ι.Π. 

ε) Άδεια για τη διαχείριση  (συλλογή  — μεταφορά) μη επικινδύνων αποβλήτων, όπως αυτά ορίζονται στην Κ.Υ.Α. 

Η.Π. 50910/2727 (ΦΕΚ 1909Β/22-12-03), η οποία να έχει εκδοθεί από  την αποκεντρωμένη διοίκηση Θεσσαλίας 

— Στερεάς  Ελλάδας. 

Σε περίπτωση Κ/Ξ η ανωτέρω εμπειρία  θα πρέπει να υπάρχει από  τουλάχιστον ένα μέλος της Κ/Ξ, το οποίο θα 

είναι και το κύριο μέλος της (ως κύριο μέλος ορίζεται το μέλος με ποσοστό συμμετοχής πάνω από  50 %). 

Σε περίπτωση που η αναμενόμενη για την τεκμηρίωση της εμπειρίας σύμβαση, έχει εκτελεστεί σε Κ/Ξ με άλλα 

νομικά πρόσωπα, τότε ο διαγωνιζόμενος πρέπει να συμμετέχει  σε αυτή τουλάχιστον 50 %. 

III.1.4) Αντικειμενικοί κανόνες και κριτήρια συμμετοχής 

Κατάλογος  και σύντομη  περιγραφή κανόνων και κριτηρίων: 

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από  οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της 

βέλτιστης  σχέσης ποιότητας — τιμής. 

III.1.5) Πληροφορίες για ανατιθέμενες κατ’ αποκλειστικότητα συμβάσεις 
 

III.1.6) Απαιτούμενες εγγυήσεις: 

Για την έγκυρη  συμμετοχή στη διαδικασία  σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από  τους 

συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς  (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, 2 % του συνολικού 

προϋπολογισμού, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης χωρίς  ΦΠΑ και ανέρχεται  στο ποσό των 

δεκαεπτά χιλιάδων  διακοσίων ογδόντα ευρώ  (17.280,00 EUR). 

III.1.7) Βασικοί  όροι  χρηματοδότησης και πληρωμής ή/και αναφορά στις σχετικές διατάξεις  που τις διέπουν: 

Το 100 % της συμβατικής αξίας μετά την μηνιαία τμηματική παραλαβή των υπηρεσιών λειτουργίας  και 

συντήρησης της ΜΕΛ Φαρσάλων, κατόπιν  έγκρισης  του αρμοδίου οργάνου. 

III.1.8) Νομική μορφή που πρέπει να έχει ο όμιλος οικονομικών φορέων στον οποίο θα ανατεθεί  η σύμβαση: 

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία  σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν  φυσικά ή νομικά πρόσωπα 

και, σε περίπτωση  ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών,  που είναι εγκατεστημένα σε: 

http://ted.europa.eu/TED
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α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού  Χώρου  (Ε.Ο.Χ.), 

γ) τρίτες χώρες που έχουν  υπογράψει και κυρώσει  τη ΣΔΣ και 

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν  συνάψει 

διμερείς  ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα  διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται 

να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή  για την υποβολή προσφοράς. 

3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από  ένωση  οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι 

της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρων. 

III.2) Όροι που αφορούν τη σύμβαση 
 

III.2.1) Πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία 
 

III.2.2) Όροι εκτέλεσης της σύμβασης: 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους  τομείς του 

περιβαλλοντικού,κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν  θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, 

το εθνικό δίκαιο,συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και 

εργατικού δίκαιο, οιοποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα ΧIV του Προσαρτήματος Β του ν. 4412/2016. 

Η τήρηση των εν λόγω  υποχρεώσεων από  τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και βεβαιώνεται 

από  τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές  και υπηρεσίες που 

ενεργούν εντός των ορίων  της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 

III.2.3) Πληροφορίες σχετικά με το προσωπικό που αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης 
 

Τμήμα IV: Διαδικασία 

IV.1) Περιγραφή 
 

IV.1.1)  Είδος  διαδικασίας 

Ανοικτή διαδικασία 
 

IV.1.3)  Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών 
 

IV.1.4)  Πληροφορίες σχετικά με τη μείωση του αριθμού των λύσεων ή των προσφορών κατά τη διάρκεια  της 

διαπραγμάτευσης ή του διαλόγου 

IV.1.6)  Πληροφορίες σχετικά με τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό 
 

IV.1.8)  Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA) 

Η σύμβαση καλύπτεται  από  τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: όχι 
 

IV.2) Διοικητικές  πληροφορίες 
 

IV.2.1)  Προηγούμενη δημοσίευση σχετικά με την εν λόγω διαδικασία 
 

IV.2.2)  Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής 

Ημερομηνία: 23/11/2017 

Τοπική ώρα:  15:00 
 

IV.2.3)  Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους 

επιλεγέντες υποψηφίους 

IV.2.4)  Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις  συμμετοχής: 

Ελληνικά 
 

IV.2.6)  Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια  ισχύος της προσφοράς 

Διάρκεια σε μήνες: 9 (από  την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών) 

IV.2.7)  Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών 

http://ted.europa.eu/TED
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Ημερομηνία: 29/11/2017 

Τοπική ώρα:  10:00 

Τόπος: 

Αχιλλέως  8 Φάρσαλα ΤΚ 40300. 
 

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες 

VI.1) Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις 

Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια  σύμβαση: όχι 

VI.2) Πληροφορίες σχετικά με τις ηλεκτρονικές ροές εργασίας 

VI.3) Συμπληρωματικές πληροφορίες: 

VI.4) Διαδικασίες προσφυγής 
 

VI.4.1)  Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής 

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Φαρσάλων 

Αχιλλέως  8 

Φάρσαλα 

403 00 

ΕΛΛΑΔΑ 

Τηλέφωνο:  +30 2491025104 

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: deyafars@gmail.com 

Φαξ:  +30 2491025784 

Διεύθυνση στο διαδίκτυο:www.deyafarsalon.gr 
 

VI.4.2)  Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες διαμεσολάβησης 
 

VI.4.3)  Υποβολή προσφυγών 

Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών: 

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και υποστεί ή 

ενδέχεται  να υποστεί ζημιά από  πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής, συμπεριλαμβανομένης και της 

διακήρυξης, δικαιούται να ασκήσει ενώπιον της αναθέτουσας αρχής προδικαστική προσφυγή, προσδιορίζοντας 

ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του, μέσα σε προθεσμία δέκα 

(10) ημερών αφότου  έλαβε πλήρη γνώση της παράνομης πράξης ή παράλειψης, σύμφωνα με τα αναλυτικά 

οριζόμενα στο άρθρο  4 του ν. 3886/2010 (Α΄/147). Η προδικαστική προσφυγή υποβάλλεται ηλεκτρονικά  με τη 

συμπλήρωση της ειδικής φόρμας του Συστήματος και την επισύναψη του σχετικού εγγράφου σε μορφή  αρχείου 

τύπου pdf το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή σκληρής  αποθήκευσης. 

Η αναθέτουσα αρχή αποφαίνεται αιτιολογημένα, κατόπιν  γνωμοδότησης της αρμόδιας Επιτροπής αξιολόγησης 

ενστάσεων-προδικαστικών προσφυγών, σύμφωνα με το πιο πάνω άρθρο, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) 

ημερών από  την άσκηση  της προδικαστικής προσφυγής. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία, τεκμαίρεται η 

απόρριψή της. 

Οι χρήστες — οικονομικοί φορείς  ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής μέσω  της 

λειτουργίας  του Συστήματος «Επικοινωνία». 

Η άσκηση  της ως άνω προδικαστικής προσφυγής είναι υποχρεωτική για την υποβολή αίτησης ασφαλιστικών 

μέτρων  του άρθρου 5 του ν. 3886/2010. 

Η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων  κατατίθεται στο αρμόδιο  δικαστήριο  μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από 

τη ρητή ή σιωπηρή απόρριψη της προδικαστικής προσφυγής και η προθεσμία για την άσκησή  της, η άσκηση 

αυτής και η προθεσμία και η άσκηση  της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων  κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης, 

εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής  αποφανθεί διαφορετικά.  Εφόσον ασκηθεί αίτηση 

http://ted.europa.eu/TED
mailto:deyafars@gmail.com
http://www.deyafarsalon.gr/
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ασφαλιστικών μέτρων, ο αιτών ειδοποιεί σχετικά την Δ.Ε.Υ.Α. με κάθε πρόσφορο μέσο, όπως τα ηλεκτρονικά  και 

η τηλεομοιοτυπία, μέσα σε πέντε  (5) ημέρες  από  την άσκηση  της αιτήσεως. 

Κατά τα λοιπά,  η άσκηση  αίτησης ασφαλιστικών μέτρων  δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, 

εκτός αν ορίζεται άλλως  με την ως άνω προσωρινή διαταγή,  σύμφωνα με τα αναλυτικά οριζόμενα στο άρθρο  5 

του Ν. 3886/2010 όπως ισχύει. 

Διαφορές που αναφύονται από  πράξεις ή παραλείψεις, οι οποίες εκδίδονται ή συντελούνται μετά την 26η 

Ιουνίου 2017 διέπονται από  τις διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) του ν. 4412/2016. Σε περίπτωση 

μετάθεσης της έναρξης  ισχύος  των διατάξεων των άρθρων 345 έως 374 του ν. 4412/2016, θα εξακολουθήσουν 

να ισχύουν  οι διατάξεις του ν. 3886/10 (Α' 173). 

VI.4.4)  Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών 
 

VI.5) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης: 

13/10/2017 

http://ted.europa.eu/TED

